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Un port I una zona Industrial
s'Estalella ?

Anys enrere s'havia dit
que el litoral de s'Estale-
lla, devora s'Estanyol, era el
lloc ideal per a fer-hi una
central elèctrica de fuel;
després s'insinuà quelcom
d'una central nuclear. No
ens assustem: un i altre
ja són projectes descartats.
Però no fa gaire, a través
d'Informatiu Balear, va
ressorgir el tema de s'Es-
talella: se parlava, ara, de
destinar la zona a àrea
industrial, amb un super-
port al costat. Paraules sen-
se fonament? Potser no
tant: el Pla General d'Or-
denació Urbana, en fase
de redacció, cataloga aquell
endret a "Area reservada per
a la promoció pública". Le-
galment, la porta està ober-
ta...

Cas de dur-se a efec-
te aquests projectes, avui
per avui tan poc coneguts,
els canvis que sofriria Lluc-
major s'haurien de contem-
plar des d'un doble vessant:

1) Per l'impacte am-
biental	 més segons
el tipus d'indústria— que
tendria per a aquell lloc i
per s'Estanyol: el paisatge
quedaria	 irrevisiblement
transformat. A molts, per
aquest costat, ens inquieta
la qüestió i arrufam el
nas.

2) Per les repercus-
sions i canvis d'indole eco-

nòmica i social que supo-
saria per al poble. Cal pen-
sar que podria haver-hi ele-
ment positius. Anotem,
igualment, que ja no tendria
sentit construir un Polígon
industrial devers Es Marroig.

Però no podem contem-
plar-ho des d'una òptica es-
trictament local. L'enverga-
dura del projecte s'ha in-
cloure dins una visió global
de tot Mallorca. Es. a dir,
dins una política de deci-
sions pròpies —autogovern—
per construir una economia
deversificada i forta (no no-
més turisme), i territorial-
ment equilibrada (acabar
amb la superpoblació de
Palma). Amb la vista tam-
bé posada en aquests objec-
tius generals, l'opció de s'Es-
talèlla serà o no convenient?
Hi ha altres sortides millors?
Quines?.

Per repondre aquestes
preguntes demanam infor-
mació. Fa falta un debat
profund, previ a qualsevol
decisió. Per això , l'Obra
Cultural Balear i "LLUC-
MAJOR" preparam una
taula rodona amb els pro-
motors, economistes, polí-
tics del Consell... En redac-
tar aquestes línees encara
no podem oferir-vos refe-
rències exactes de l'acte.
De totes maneres encetam el
debat.
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Cens demogràfic de 1981

La població de Llucmajor
disminueix; la de
s'Arenal augmenta

El terme municipal té
14.556 habitants

Els resultats del cens
demogràfic corresponents a
l'any 1.981 ja estan en pos-
sessió de l'Ajuntament, prè-
viament aprovats per la dele-
gació d'estadística.

El treball té per referèn-
cia el 28 de febrer passat,
però a finals d'any s'hi hau-
ran inclòs les modificacions
oportunes (els qui s'entemin
que "passaren per maia").
Ara per ara, les xifres dona-
des en relació a tot el terme
municipal són les següents:
Població de dret: 14.556 ha-
bitants, dels quals 7.174 són
varons i 7.382 són dones.
Població de fet: 14.733 per-
sones. El total de famílies és
de 4.801. Aclarim que la
població de dret és aquella
que viu permanentment en
el terme municipal, mentre
que la població de fet inclou
aquells qui en el moment de
realitzar-se el cens s'hi tro-
baven transitòriament.

En quant a les vivendes
se registren els següents re-
sultats: 4.679 vivendes ano-
menades "principals" (on
viu gent ordinàriament),
4.718 secundàries (xalets,
casetes de foravila), 1.143
cases tancades, i 8 allotja-
ments col.lectius (quarters,
convents...)

El districte correspo-
nent a la part llucmajorera
de S'Arenal dóna els se-
güents resultats: 5.118 ha-
bitants (2.502 homes i
2.480 dones), i 1.458 famí-
lies.

Si comparam aquests
resultats d'enguany amb
els que se varen extreure
els anys 1.970 i 1.978 (1)

clarament dos
fets:

1) La població globa:
del terme municipal aug
menta, però ja no amb la
rapidesc la década passa-

da (1.970: 13.646 h.;
1.978: 14.532 h; enguany
només hi ha un saldo favo-
rable de 24 persones).

2) Mentre la població
de S'Arenal —en bona part
immigradava creixent
(1.970: 2.923 h.; 1.978:
4.421 h.; 1.981: 5.118 h.)
la població del casc urbà,
foravila i S'Estanyol consi-
derats en conjunt dismi-
nueix progressivament
(1.970: 10.723 h.; 1.978:
10.111 h.; 1.981: 9.438 h.)

Aquest darrer punt es-
tà clarament en relació amb
la tendència registrada a to-
ta l'illa: despoblació alar-
mant de les viles del pla,
paràlisi de ciutats com Ma-
nacor i Felanitx, i supercon-
centració d'habitants a Pal-
ma (més de la mitat dels que
té Mallorca).

Aquests fets indiquen
una greu realitat sorgida de
la més absoluta falta de pla-
nificació econòmica i social:
la part forana —amb una a-
gricultura abandonada i amb
una indústria en greu perill,
mentre tot queda confiat
en el turisme— s'enfonsa de
cada dia més, i Ciutat i els
seus voltants turístics (ter-
me de Calvià, S'Arenal)
creixen expectacularment
i se mengen la resta de l'illa.

Corregir aquest creixe-
ment aberrant del país po-
tenciant econòmicament i
socialment les poblacions de
l'interior, és un dels objec-
tius més importants i ur-
gents que haurien de tenir
els nostres polítics.

M. Garcias

(1).- Per a més detalls: G.
Aulet, "Demografia de
Llucmajor. El cens de
1.970" Ajuntament de Lluc-
major, 1.981, també podeu
consultar l'entrevista que se
li fa en el num. 2 de la nos-
tra revista.

Quan fora-vila te set. . .

la vila també
Els fora-vilers ho sabem

de sempre, estan a mercè
dels efectes dels fenòmens
atmosfèrics. Què hi fa-
rem?... Déu ho vol així. Em-
però sempre n'hi ha qual-
cún que pareix que se
vol rebel.lar i quasi quasi
arriba a perdre la fe. En vaig
sentir un que cantava una
cançó molt antiga:
El Bon Jesús i ets altres
fan coses que no estan bé;
si no plou es mes que ve,
promet que los citaré
a un judici de faltes.

Dins la seve temeritat
l'autor intenta demanar
compte al Bon Jesús de
la manca de pluja, això
està ben clar, però quan
diu "i ets altres", a quí
se deu referir? Se deu re-
ferir a qualcú que també
és susceptible que li dema-

ni compte d'una manca
d'aigua. Això és el
que se'n pot deduir si vo-
lem treure tot el suc de
la cançó (que les cançons
mallorquines en tenen molt)
Ja veim que un que deu es-
tar molt enfadat anomena
el Bon Jesús i "ets altres"
dient d'ells que fan "coses
que no estan bé". Quina
aberració seria suposar que
el Bon Jesús fa "coses mal
fetes"! Ell no en pot fer,
però "ets altres" sí són res-
ponsables de coses mal fe-
tes, tan mal fetes com la
xerxa de tuberies de con-
ducció d'aigues..., amb
aquest cas no em queda
més remei que referir-me
als dos darrers mots de la
cançó.

Guillem Oliver.

Curset de Tapisos i
Maeramé a "La Caixa"

Durant el dies 17,19,
24 i 26 del mes passat,
va tenir lloc a la Bibliote-
ca de "La Caixa de Pen-
sions", un curset de tapi-
sos i macramé, amb nom-
brosa assistència sota la
direcció de Na Margalida

Aguiló. Ens agradaria
que aquest curset tengués
continuitat l'any que
ve ja que quatre dies va-
ren ser massa condensats
i tengueren gust de poc.

A.C.

CAIXA DE PENSIONS
41	 •	 59' la Caixa

LLUCMAJOR / GENER 82
	

PAG. 4



Radloaficionats:
Conferència a "La Caixa"

El passat dia 4 de
desembre tengué lloc en
els locals de la Caixa,
una conferència so-
bre "radioafició". Era
una activitat més de les
ja habituals dins els ci-
cles de difusió cultural de
la Caixa.

L'esmentada confe-
rència anava a càrrec de
D. Nicolau Cassellas Fla-
quer, coneguda autoritat
dependent de Correus i
Telecomunicacions. Es
coneguda també, per la
seva senzillesa i ajuda en-
vers dels radioaficionats.
D. Nicolau ens examinà
a molts de nosaltres per
a conseguir la llicència

per tot això, quan el
Radioclub va tenir el
gust de saber' que venia a
Llucmajor a donar la
conferència va ésser mo-
tiu de goig per a tots
nosaltres.

Durant la conferèn-
cia, que fou seguida en
molt d'entusiasme, ens
va parlar de moltes anèc-
dotes des dels inicis de la
ràdio a les Illes. Va ésser
una història interessant

i plena de notes gracioses
i divertides.

Es important asse-
nyalar que es va referir
a les interferencies a la
Televisió i als "pirates
de la ràdio". Referint-se
a lo primer, va fer cons-
tar que qualsevol cas
d'interferència ha d'esser
denunciada al departa-
ment corresponent de
Telecomunicacir de
Palma. Dels piraLes (són
pirates aquells qui treba-
llen aparells de ràdio sen-
se llicència) ens digué
que ara les coses van en
sèrio i que està comen-
çant una forta campa-
nya de localització i in-
cautació d'equips il.le-
gals.

CLASSES DE
TELEGRAFIA AL

RADIOCLUB

Per a tots aquells so-
cis interessats a aprendre
aquest llenguatge univer-
sal i eficaç, estam fent
classes per al seu apre-
nentatge.

J. Salvà.
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Noticies locals
ELECCIONS A

L'ASSOCIACIO DE
PARES DEL

COL.LEGI NACIONAL

L'Associació de Pa-
res del nostre Col.legi
Nacional Mixte efectuà
la renovació de càrrecs.
Per al Consell de Direc-
ció del Col.legi varen ser
elegits N'Andreu Mas To-
màs, En Joaquin Laínez
Gilabert; En Sebastià
Verger Bauzà i En Joan
Taberner Terrassa. Per a
la Junta Econòmica sorti-
ren En Guillem Garcias
Tauler, N'Antónia Pas-
qual Gomila i En Pau
Salvà Jaume. Però un fet
va omplir de pessimis-
me les il.lusions dels qui
col.laboren amb l'Asso-
ciació i acudeixen a vo-
tar. Mos referim a l'escas-
sa puticipació de pares:
d'un cens de 332 ins-
crits, només n'acudiren
85, és a dir, un 25`6 o/o.
Realment un fet lamenta-
ble que demostra com
molts se despreocupen
de l'educació dels seus
fills, almanco entL com
qualque cosa més que
"treure bones notes".
Una vegada més la falta
de col.laboració, l'apatia
i el desinterès per les tas-
ques col.lectives ha tor-
nat esser la característi-
ca dels llucmajorers.

ELECCIONS A UGT

Afiliats del sindicat

socialista dels pobles de
Campos, Porreres, San-
tanyí, Ses Salines, Fela-
nitx i Llucmajor se reu-
niren a la vila per elegir
els representants en el
Comitè de Nacionalitat,
tal com els pertoca se-
gons els estatuts. Els ele-
gits, que representaran
els seus companys en el
màxim organisme de de-
cisió entre congrés i con-
grés de la UGT de les
Illes, són Na Francesca
Garau (Llucmajor), En
Biel Bonet (Ses Salines) i
Guillem Oliver (Felanitx)
Assistiren a l'acte devers
60 persones, algunes de
les quals portaven el vot
delegat d'altres com-
panys.

CERAMICA DE NA
MARGALIDA

BARCELO

A la Caixa Postal
d'Estalvis de Ciutat, al
carrer Nicolàs de Pax,
tengué lloc, divendres
dia 18, la inauguració
d'una mostra de Cerà-
mica de l'artesana local
D. Margalida Barceló
Noguera; mostra que
va ser molt concurrida
i tengué una acollida exi-
tosa. I, prova d'això, és
que ha quedat convidada
a inaugurar una Exposi-
ció en una galeria d'art
de Jaume III. Des de
Llucmajor de Pinte en
Ample ens alegram del
seu exit.

La Redacció.

SANT IllQUEL ; ES
FIRO SERAN 1.'ETA

El 29 de setembre, dia
de Sant Miquel,i el 18 d'oc-
tubre, Es Firó, seran les
dues festes locals retribuides
i no recuperables que mos
corresponen per a l'any
1.982. Així quedà acordat
en la reunió mantenguda en-
tre l'Ajuntament, les asso-
ciacions patronals constitui-

a la vila —Calçat i Cons-
trucció— i la UGT (CCOO
i USO no feren acte de pre-
sència). D'aquesta manera
la diada de Sant Miquel
torna esser festiva deprés
del parèntesi d'uns quants
anys. Anotem també que
enguany la segona festa de
Pasqua és festiva amb caràc-
ter general i la de Nadal cau
en diumenge.

BAR - MUSIC

CAN TANO
SI CERQUES UN AMBENT

AGRADABLE, AMB LA
COMPANYIA DE LA MILLOR

MUSICA D'AVUI,
T'ESPERAM AL
Cl. D'Es Vall, 2
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64Costa més poc comprar Paigua a camionades"

En Mingo i les aigües
Induutablement el pro-

blema més important que ha
tengut i continua tenint
Llucmajor és el de l'aigua.
Un problema que ha anat
evolucionant al llarg del
temps, com també han
anat canviant les solucions
que a cada moment li ha
donat l'enginy, l'esperit de
treball i l'esforç dels Iluc-
majorers de totes les èpo-
ques. Prir -r •mb les bas-
ses, despres amb ies cister-
nes i aljubs, més tard amb
els pous i perforacions per
fondes i difícils que hagin
resultet, i avui amb la
xarxa d'abastament d'aigua
i sanejament; sempre cer-
cant aprofitar cada gota
d'aigua que li arribi en la
forma que sigui, del cel o
de la terra. "Cada cosa al
seu temps i per Nadal neu-
les" com deien els nostres
vells.

Per això mateix els
ajuntaments també s'han
preocupat sempre i en cada
moment de cercar-li les
solucions apropiades, que
no sempre per desgràcia
han tengut al moment l'exit
desitjat i esperat, però que
a la llarga han millorat pas-
sa a passa la situació, i la
set del poble s'ha vista
assaciada.

Es vera que actualment
la darrera, i pareix que de-
finitiva, solució —el servei
d'abastament i sanejament—
per diverses circumstàncies
que tots coneixem (les defi-
ciències de la xarxa que
va teixir "Dragados y Cons-
trucciones", !a falta de con-
trol efectiu d'Obres Públi-
ques, que era l'organisme
contractant del projecte, i
pot ésser també la falta
d'energia o la impotencia
legal de l'Ajuntament) no

funciona lo bé que desitja-
ríem; però de la constàn-
cia i esforç que pareix que
se posa a anar solucionant
una a una les deficiències
que surten, hem de voler
creure que un dia —Déu
vulgui que no llunyà— la
cosa funcionarà si no de
manera perfecta, sí al
manco d'un modo normal
i sense més dificultats
que les corrents en aquestes
instal.lacions.

L'AJUNTAMENT APLICA
UNA MALA POLITICA

Ara bé, lo que no pa-
reix que s'hagi fet amb
el seny necessari, després
d'un estudi reposat i a
fons, és decidir la políti-
ca convenient perquè el
servei funcioni lo millor
possible en els sentits
sanitari, econòmic i a to de
lo que avui se necessita.
Pareix que per a la Ciutat
lo millor és que totes les
cases del poble usin l'aigua
que proporciona el "Ser-
vei" i que totes les aigUes
brutes vagin a les clavegue-
res que les duguin a la de-
puradora. Així se pot con-
trolar la potabilitat de
l'aigua, s'evita la possible
contaminació dels pous
negres i una vegada depu-
rades les aigües se podràn
reutilitzar per convertir
en regadiu unes excel.lents
terres, avui de secà. Amb
això se compleix un triple
objectiu que pareix que
ha d'esser la meta del
poble a través del seus re-
presentants a l'Ajunta-
men t.

Però perquè se pugui
cumplir aquest objectiu,
com hem dit abans, se ne-
cessita una política encer-

tada. Política de promo-
ció, de divulgació, de ser-
vei eficient, de tarifes ade-
quades, coses que no pareix
que se tenguin en compte,
i ens referirem en aquest
moment només a les tari-
fes que s'apliquen.

Es cert que la meta
final haurà d'esser que el
"servei" se mantengui a si
mateix i que, tal com se
té projectat, se financi•
pels seus usuaris, però de
moment, amb les deficièn-
cies i pèrdues de la xarxa
i de la seva administració,
voler que els pocs abonats
existents cobresquin la
totalitat o la major part
de les despeses és utòpic,
contraproducent per les se-
ves finalitats i agobiant pels
qui avui usen el servei. Es
utòpic perquè és pràctica-
ment impossible; és contra-
producent perquè amb
aquestes tarifes excessiva-
ment elevades en algún as-
pecte —se va dir en el
Ple que eren les més cares
d'Europa, nosaltres una ve-
gada estudiades, creim que
són les més cares del món—
molt pocs voldran apuntar-
se i és agobiant per als usua-
ris perquè les tarifes, així
com s'apliquen, fan que
l'aigua sigui en la majoria
dels casos més cara que si
se compra a camionades.

LES ACTUALS TARIFES
SON UN CASTIG

Unes tarifes que pel
sol fet de tenir connectat
castiga els abonats apli-
cant per servei de con-
sum d'aigua 684 ptes. tri-
mestrals (el darrer trimes-
tre s'ha augmentat el
130 o/o), oer servei de
sanejament 270 ptes i per
cànon de comptador 45
ptes. en total 999 ptes.
per trimestre, fa que a una
família, o una persona en
molts de casos d'edat avan-
çada que consumesqui en-
,.a 1 a 5 m3. els resulti
l'aigua entre 240 a 1.040
ptes. el m3., i a una famí-
lia normal que empri uns

15 m3. li costarà a unes
110 ptes. el m3. (Una ca-
sa que no empri gens
d'aigua, el càlcul per
metro és impossible, però
arriba a semblar una esta-
fa col.lectiva); unes tari-
fes així han de fer forçosa-
ment que tothom se retre-
gui de connectar conse-
qüentment que de cada dia
resulti més antieconómic
per a tots —Ajuntament i
poble— el servei.

Nosaltres creim que
lo adequat serien unes tari-
fes que, si bé contassin una
quantitat per concepte de
servei de consum, fos
lo més reduït possible (mai
més de la mitat de lo que
costi la taxa per recoliida
de fems) i que el preu de
l'aigua i sanejament se
calculàs per lo que costa
en veritat el servei nor-
mal, proporcionat al con-
sum, però que el cost de
les pèrdues, de les defi-
ciències de la xarxa, de
l'administració, quan si-
guin desproporcionats amb
el consum dels abonats,
al manco de moment va-
gin al pressupost general
de la Ciutat, de la matei-
xa manera que hi van les
festes locals, les bombetes
de llum que s'espenyen, el
personal administratiu,
el del cementeri, etc. etc.
i que per accelerar les pre-
ses ("acometidas") i millo-
rar el sanejament se "eas-
tigui" l'ús de pous negres
i "sumideros" aplicant ur-
gentment un nou arbitri
no fiscal a totes les ca-
ses que no tenen connec-
tat i que sigui al manco
l'equivalent de les quotes
de servei i de consum pefs
qui tenen contractat el ser-
vei d'aigües i sanejament.

Ara bé, una veu del
poble ha dit la seva opinió.
Serem escoltats? Les pa-
raules dels programes elec-
torals de tots els partits
deien que sí, que ho seríem.
Els fets ens donaran la con-
testació.

EN MINGO.

CRISTALERIA
LLUCMAJOR

ENVIDRAT D'OBRES
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"SOPAR DE L'ASSOCIACIO PER A LA LLUITA
CONTRA EL CANCER"

Divendres, dia 11 va tenir lloc al Restaurant Ca 'n Tià
Taleca, un sopar de l'Associació per a la Iluita contra el
Càncer. El local era ben ple i al final del sopar es va pro-
cedir al sorteig de premis variats (des d'un viatge a Lon-
dres fina a un joc de tovalloles). varen ser
donats per un gran nombre de Llucmajorers.

Moment en què Espanya
demana per entrar a l'Otan

6"ria 114 _OLECO
ttgesta 
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Debat sobre l'OTANT al Teatre Recreatiu
El passat dia 10 de

desembre va tenir lloc al
Teatre Recreatiu un debat
sobre la Organització del
tractat de l'Atlàntic Nord
(OTAN), organitzat per
l'Institut M. Antonia Sal-
và.

Van assistit-hi repre-
sentants d'AP, PSOE,
PCIB i PSM, els quals a les
intervencions inicials, així
com al debat posterior,
reiteraren les posicions
dels seus respectius partits
sobre el tema. La UCD,
que també havia estat con-
vidada, no va enviar cap
representant (i, segons di-
gueren els participants, ha
estat així a quasi tots els
debats sobre aquest tema).
Crec que aquesta posició
no és gens seriosa ni pròpia
d'un partit que es procla-
ma democràtic. Crec, tam-
bé, que és assimilable, per
exemple, a les pressions
d'alguns ministres per a
canviar un programa tele-
visiu sobre la OTAN; al
canvi de Director General
de RTVE dos dies abans
del debat parlamentari so-
bre l'ingrés a aquesta orga-
nització internacional i
posterior no emissió d'a-
quest; a la negativa del go-
vern a consultar el poble
sobre aquest tema, fent el
sord al milió llarg de fir-
mes demanant un Referèn-
dum i a tots els actes paci-
fistes i Anti-OTAN que
s'han celebrat; i un llarg
etc.

Amb això, un dels
meus Dimonions subver-
sius em bota a l'orella es-
querra i em tempta: "En-
tre el públic sí que hi ha-
via algún de membre
d'UCD, concretament un
tinent de batle, i , no obs-
tant l'absencia de què par-
les i les nombroses al.lu-
sions que es feren al seu
partit, no va obrir boca.
Cava-hi, aquí, mem que
en sortirà, del clot..."

Per sort, al mateix
temps apareix, per la cui-
na, Na Maria:

-"Vaja! que ho sou,
de grossers! sempre li cer-
cau al moix quatre peus!

i ara no veis que aquell
bon homo no era allà
com a polític, sinó com a
membre de 1Associació de
Pares d'Alumnes" Mentre
jo provava de cavil.lar so-
bre aquest misteri de dua-
litat na Maria continuà:
—"Més valdria que anassiu
a cercar perquè no hi havia
entre el públic cap repre-
sentant de la ex-oposició
local, he sentit a dir que
ho varen saber que hi havia
aquest debat: això és preo-
cupar-se per l'actualitat
política i les seves repercu-
ssions locals!" Aquí tornà
a botar el Dimonió:

-"Mem si serà que,
com que no els convida-
ren es varen ofendre..."

El públic de l'acte va
estar composat per unes
vuitanta persones. I l'ins-
titut té uns 400 alumnes.
Crec que això hauria de fer
pensar als pares d'alumnes
i als professors: si els alum-
nes no es preocupen per
un tema que els pot afec-
tar tan directament com
la introducció de l'Estat
Espanyol a l'OTAN (pos-
sibilitats de fer el servei
militar a l'estranger; ma-
jor pressupost per a l'e-
xercit: menor pressupost
per a ensenyament, segu-
retat social, etc; bases es-
trangeres a la nostra illa,
possiblement amb arma-
ment nuclear; perill d'acci-
dents, contaminació ra-
diactiva, etc; missils soviè-
tics amenaçant-nos...) si no
es preocupen d'això, deia,
és lògic pensar que s'inte-
ressaran més per la política
espanyola del segle passat,
o la invasió d'Amèrica pels
nostres herois, o l'opinió
del senyor Kant sobre l'im-
peratiu moral, o la poesia
de Góngora, o l'integral
d'una xifra?

Naturalment, si em
contesten que el sistema
"educatiu" espanyol és un
altre tema tendran part de
raó, però d'això, per avui,
no en podem parlar més
del que n'hem parlat.

Miquel Cardell



LLUCMAJOR / GENER 82
	

PAG. 8

Carta als
Reis

d'Orient

El meu nom és Llucmajor, escric com si fos un nin que espera tot gojós la vostra arribada. Per ventura enguany
pensareu en mi i fareu realitat les meves il.lusions. Què dic il.lusions 1, són necessitats.

Estic acomplexat perquè mai no he pogut esser com els altres, no hi ha cap part del meu cos que funcioni bé;
i com que "Es que no se cansa "alcança" demanaré molt i pot ser arribi a qualque cosa:

De la ferida que em feren per posar-me les aigües, vaig quedar molt mal parat, tot ple de bonys i bues, i si enca-
ra anassin bé...

Voldria que m'adobassiu els clots i quedàs ben arreglat perquè tots els meus veïnats tenen els carrers més plans que
jo, i això que a mi em diuen ciutat i ells només són pobles.

Per cert no estaria malament que donassin una netejada a les voreres dels camins de fora vila, ja que entre mates i
pols no hi veuen una passa enfora. Jo no sé com no hi ha més gent que pega a la paret, si no fos pels "sots-trots" que fan
fer poca via... 1 així i tot, els diumenges està ple de gent que fa de ca meva ca seva i només s'embruten.

Si els meus anteriors estan malament, imaginau-vos com està el meu cor, la plaça: Voldria, perquè crec que és ben
necessari, que els placers tinguessin, a la fi, una plaça per estar bé ells, i la gent que va a comprar.

Tenc un redolet buit que ara no serveix per a res, estaria molt bé que hi fessin un bon jardí que donàs alegria a la
plaça, perquè els quatre arbres que hi ha només són bons per embrutar els cotxes que hi deixen devora. Però hem de ser
realistes, i jo, estimats reis, comprenc que és més necessari fer el mercat, per tant, si no hi ha d'altre lloc, aquí estaria
bé.

He sabut que volen fer una guarderia i un hospici, dues coses imprescindibles pel funcionament d'un poble. M'agra-
daria que se fessin aviat i que cobrissin les necessitats que tenen els meus habitants. Esperem que l'any qui ve ja estiguin
a la seva disposició.

Si teniu poders màgics, com el vostre nom indica, podríeu fer que l'Ajuntament guanyàs la loteria, perquè fan fal-
ta molts de doblers i com diu el refrany: "Amb sos doblers fan cueres". Finalment vull demanar-vos salut i feina per a
tothom, sobretot activitat dins les fàbriques de sabates que són la nostra base econòmica.

Pensareu que això no són coses per escriurer-vos, però la veritat és que ja no sé a qui m'he de dirigir.
Vos desig que tingueu una bona arribada a ca nostra i recordau que complint els meus desitjos realitzau el somni

de tot un poble
F. M.
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Molins de Llucmajor (IV)

MOLI D'EN GALLET:
Segon del mateix nom, que
en 1.666 ja està documen-
tat a nom de Michel Jaume
i situat en l'Illa 8. En 1.758
era propietari Gregori Com-
pany (a) "Gallet".

MOLI D'EN GARRO-
VA: Era propietari en 1.862
Antoni Clar i Tomàs (a)
"Garrova", i estava situat
en el carrer del Monestir,
71. Trenta anys més tard,
encara figura el mateix pro-
pietari.

MOLI D'EN GASPAR:
Sembla que l'any 1.681 era
propietat de Miquel Monse-
rrat, Moliner. En el Cadas-
tre de 1.685, hi ha un Gas-
par Monserrat que tenia un
molí de vent, situat en l'I-
lla 15, valorat en 360 Lls.
El Cadastre d'aquest any
pèsa lo sigüent:
Molí de Vent i 1/2 hort de
,terra de Gaspar Monserrat,
Moliner de Vent . . 360 Lls.
Mobles   2 Lls.

MOLI D'EN GUELLS:
Propietat de Coloma Tomàs,.
muller de Pere Anthoni
Güells, l'any 1.838, i situat
en lIlla 30. La seva valora-
ció era de 200 Lls. En 1.862
figura com a propietari de
Pere Ant. Güells i Sastre, si-
tuat en el carrer del Mones-
tir, 31.

MOLI D'ANTONI GA-
RAU: Situat en lllla 30, se-
gons el Cadastre de 1.838,
era propietat de Sebastià
Garau i estava valorat en
175 Us. En 1.862 era pro-
pietari Antoni Garau i Cata-
ny.

MOLI DE CLIMENT
GARAU: També situat en

30, segons el Cadastre
de 1.702, era propietat de
Pere Ignaci Garau i estava
valorat en 150 Lls. En 1.862
era propietari Climent Ga-
rau i Jaume.

MOLI DE N'IGNACI:
Sembla que devia esser im-
portant, ja que el "Apeo"
de 1.818, el va valorar en
500 Lls. Estava situat en
aquest any en lIIla 36, i era
el seu propietari Ignaci
Barceló. En 1.862 era pro-

pietat de Ignaci Barceló i
Font i la seva situació, era
el extrem Nord del Carrer
Major, 237. Actualment e-
xistent.

MOLI D'EN MATGI:
Sobre aquest molí, només sé
de la seva existència, per
una cita que vaig trobar en
el Cadastre de 1.837-1.838.

MOLI D'EN MIR: En
1.643 ja està documentat a
nom de Barthomeu Mir, fill
de Bernat, Moliner de Vent;
situat en lIIla 46. També
aquest Molí devia esser im-
portant, perque el "Apeo"
de 1.818, el va valorar en
630 Lls. Aquest any el seu
propietari era Bartomeu
Mir.

MOLI D'EN MISSER:
Només he trobat una cita
en el Cadastre de 1.685, i
no documentava cap pro-
pietari, ni la seva situació.

MOLI D'EN MOLI
NOU: Segons el Padró Mu-
nicipal de 1.892, era pro-
pietat de Joan Garau i Sal-
và (a) "Molí Nou", i estava
situat en lIlla 25, en el ca-
rrer de la Font, 144. Sobre
el portal, actualment exis-
tent, hi ha la data de 1.714,
que sembla esser la de la
seva construcció. També
hi figuren uns detalls orna-
mentals a la seva façana.

MOLI D'EN MARRA-
NO: Situat al extrem Nord
del carrer de La Font. En
1.862 era de Bernat Mut
(a) "Marrano", i el Cadas-
tre de 1.837-1.838, diu que
era de Bernat Mut, de Son
Marrano.

MOLI D'EN MONJO.-
En 1.818 era propietat de
Jaume Ferretjans (a)Mon-
jo" i estava valorat en 400
Lls.. En 1.838 era de
Anthoni Ferretjans (a)
"Monjo", i estava situat
en l'Illa 36. En 1.862 fi-
gura propietat de Antoni-
na Anna Garau (a) "Muli-
nou", i la seva situació
era en el Carrer del Cemen-
teri, 58.

MOLI D'EN MOS-
TATXET.- Deriva el seu
nom del seu propietari,

Figura de St. Cristòfol, con-
servada al desaparegut Moli
Nou

com tants altres. En 1.838
era de Anthoni Caldés (a)
"Mostatxet", valorat en
225 Lls. i estava situat en
l'Illa 30. El Cadastre de
1.862 dóna la situació exac-
ta, en el carrer del Mones-
tir, 69, propietat de Bernat
Caldés i Vidal (a) "Mostat-
xet".

MOLI D'EN MOSTAT-
XET.- Segon del mateix
nom i de la mateixa deri-
vació. L'any 1.862 el seu
propietari era Bartomeu
Ramis (a) "Mostatxet".

MOLI D'EN MOSTAT-
XET.- De manera igual als
altres dos anteriors, el seu
nom deriva del seu propie-
tari. En 1.818 era de Ma-
theu Caldés (a) "Mostat-
xet", situat en lIIla 33 i
valorat en 600 Lls., valora-
ció important. El cadastre
de 1.862 el situava en el
carrer dels Lavadors, 62.

MOLI DE PERE
MAIOL O XONDO.- El nom
deriva del seu propietari.
En 1.750 figura documen-
tat a nom de Pere Maiol
(a) "Xondo".

MOLI DE SEBASTIA
MAS.- Situat segons el
cadastre de 1.702, t.n

Per Joan Clar
l'Illa 32 i valorat en 3'50 Lls.
El seu propietari en aquest
any era Sebastià

MOLI DE CLIMENT
MATERO, Prevere.- El Ca-
dastre de 1.685 el situa en
l'Illa 20 i el seu propietari
era M. Climent Materó.

MOLI DE CLIMENT
MATERO, Prevere.- Fi Ca-
dastre de 1.685 el situa en
l'Illa 20 i el seu propietari
era Mn. Climent Materó,
prevere. L'apartat del cadas-
tre diu lo següent:

Molí de Vent i cayró
de terra de Mo. Climent
Materó prevere . . . 460 Lls.

MOLI DE BERNAT
MESQUIDA.- L'any 1.838
estava situat en l'fila 33, i
era propietat de Bernat
Mesquida.

MOLI D'ANTONI
MIR.- Situat en 1.702, en
l'Illa 37 a nom de Anthoni
Mir, i valorat en 450 Lls.

MOLI D'EN NIU.-
Actualment existent. El
seu nom deriva del propie-
tari, que en l'any 1.818
era Matheu Sanoguera (a)
"Niu", i estava situat en
l'Illa 28. La valoració
d'aquest any, era de 430
Lls.. El Cadastre de 1.862
el situa en el carrer Orient,
106, propietat de Anthoni
Sanocera i Pastor (a)
"Niu

MOLI DE JOAN NO-
GUERA.- En 1.666 era pro-
pietat de Joan Noguera i
estava situat en l'Illa 25.

MOLI DE MIQUEL
OLIVER.- En 1.769 està
documentat a nom de Nli-
quel Oliver, Moliner, i estava
situat en l'Illa 29, dita de
Anthoni Mas.

MOLI DE SEBASTIA
OLIVER.- Situat en 1.818
en l'Illa 33. Era propietari
per aquest temps Sebastià
Oliver i estava valorat en un
preu alt, 500 Lls.

FOTO D'ESTUDI
REPORTATGES

FOTOGRAFIA INDUSTRIAL
I PUBLIL.. ....A

Carrer d. Es Vall, 21
Tel. 66 00 29
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CANSA LLOURE

-Cada dia dematí que hi ha recollida de fems, se pot veu-
re, a sa mateixa Plaça Espanya, moltes bosses escampades a
s'acera. I te dic que és un espectacle molt depriment, tant
per lo que representa d'abandonament per part de s'Ajun-
tament com per ses conseqüències sanitàries que aquesta
brutor mos pot donar.

-De tot això tenen sa culpa es cans abandonats i afa-
mats, que són es qui espenyen ses boses de fems, per cercar
ossos i altres baleis comestibles.

-I, com que an es cans no els poren posar cap multa, lo
millor és deixar-los fer.

-Així pareix que pensa es nostro Ajuntament. Però va
malament. An es cans abandonats, segons sa llei vigent,
else poren agafar i fins i tot sacrificar, i, a més, posar una
multa an es seu despreocupat amo.

-Però tot són feines molt engorroses i desagradables,
tant pes qui han d'organitzar sa caçada, com pes qui l'han
de dur a terme.

-I, sa solució, fins ara, és no fer res...
-I així se lleven els maldecaps...
-I se conserven es vots a ses properes eleccions munici-

pals.
-Ara tu figurat, per un moment, si a tots mos pegàs per

armar un cà, i deixar-lo a lloure pes carrer sempre que rnos
donàs la gana, tant a s'hora des menjar, com a sa "digestió"...

-0 una cussa...! Aviat tot Llucmajor estaria fernit de
cans i cusses!.

-I encara hi ha un altre aspecte tant o més greu, i és
que es cans de raça, tant amollats per dins sa ciutat com a
dins fora vila, constitueixen un perill públic, pes mal que
fan i poren fer en ets animals i a ses persones.

-Vacunats, no crec que tampoc hi estiguin sa majoria,
perquè tu me diràs si una persona que té un cà i no se preo-
cupa d'ell, manco pensarà a vacunarlo cada any, si aixó
ha de costar uns doblers.

-Saps quan s'acabarà això? Quan algun llucmajorer, em-
prenyat de sofrir sa brutor des fems escampats damunt sa se-
va acera, o un altre sa mosegada d'un cà a un fill seu, agafi
una escopeta i faci una matança de cans.

-Potser no sigui es primer, perquè em digueren que a un
poble de prop varen posar en pràctica aquest sistema.

-I com li va anar?
-No ho sé. De totes maneres, es cans a lloure, a més

d'anar fora de sa Ilei, són un mal per a tots, fins i tot pes
mateixos animals, ja que si es seu amo else cuidàs com per-
toca, no estarien abandonats.

-Ara que mal cuidats també poren estar a dins ses cases,
perquè n'hi ha qualcun que se posa a lladrar i no s'atura en
tot lo sant dia.

-Això és que s'enyoren.
-I què enyoren?
-Es temps d'en Franco...

UN QUE ESCOLTAVA

EMPRESES

UNA EMPRESA MODERNA 	 Convento, 157 - Tel. 66 04 60

AL SERVEI DE LA CONSTRUCCIO
	

LLUCMAjOR
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Miquel Clar, Batle I P~Ident d'UCD

"El Consistori no rebrà les aigües
mentre el servici no sigui adequat

viable"
Estam ja a 1.982, és a dir en la recta final de la primera

gestió dels Consistoris democràtics i a l'espera de les próxi-
rnes eleccions que, de no succeir algun imprevist —convocatò-
ria anticipada— tendran lloc el 1.983. Es, per tant, el moment
indicat perquè el nostre batle Miquel Clar faci balanç de la
seva etapa com a primer ciutadà a Llucmajor: "Qualificaria
la meva labor com a positiva i esper que al final del meu ma-
nament se vegi complit el programa que oferí el partit en les
passades eleccions. De totes formes, la qualificació final haurà
d'otorgar-la el poble com a administrat i no jo, que som l'ad-
ministrador". Miquel Clar se mostra tremendament sincer, ac-
ceptant el diàleg. "Te diré que en més d'una ocasió m`he sen-
tit desmoralitzat per la incomprensió d'alguns sectors. Alguna
vegada he pensat deixar-ho tot, perquè les crítiques dolen, que
ningú no cregui lo contrari, però en considerar-me un polític
amb un ideal definit, el compromís adquirit davant els qui
depositaren la seva confiança en UCD, m'ha donat forces per
seguir endavant".

UN PACTE POLEMIC

Sense dubte el pacte
de gestió municipal amb
els socialistes ha estat una
font de polèmica ciutadana.
Alguns sectors han mostrat
obertament el seu desacord.
Per què se va dur a terme?.

-La firma se va decidir
per quant UCD havia pro-
mès al poble de Llucma-
jor un programa de realit-
zacions, i els regidors, en
nom del partit, no podíem
oblidar aquest compromís.

-Si el PSOE s'hagués
decidit per una postura de
total oprosición, el Consis-
tori hagués quedat bloque-
jat?

-Probablement sí. De-
cidírem el pacte .per des-
bloquejar qualsevol oposi-
ció a la realització del
programa.

-Com qualificaria el
seu desenvolupament?

-Tots treballam més
a gust i amb un camp d'ac-
cio més ample, fet que re-
dunda en benefici de tot
Llucmajor. El resultats
aconseguits fins al moment
han estat tots positius.

EL PROBLEMA DE LES
AIGUES

El servici de proveï-
ment i sanejament d'aigua
és el trencaclosques del
Consistori. Les peces sem-
blen no encaixar i la situa-
ció se prolonga ja massa...

-Els servicis d'aigua i
clavegueram funciona lo
més correctament i ininter-
rompudament possible. S'ha
millorat el rendiment, que
ha passat en termes numè-
rics d'un 13 a un 45 o/o,
pel que a l'aprofitament se
refereix. Som optimista al
respecte i crec que amb
l'ajuda de tots solucionarem
el greu problema. Tots hem
de col.laborar: el Consisto-
ri intentant arreglar la xer-
xa i realitzant les gestions
oportunes; als usuaris els
deman un poc més de pa-
ciència í, als desconfiats
(són per a mi els més impor-
tants), un pas envant fent
la sol.licitud del correspo-
nent comptador.

-Els pegats un darrera
s'altre semblen indicar que
si el Consistori accedeix a la
recepció definitiva se fa

carrec d'un "mort", és a
dir, que hipoteca completa-
ment el poble.

-Tots els Ilucmajorers
poden estar tranquils. L'ac-
tual Consistori no accedirà
a la recepció del servici si
no està conforme i és viable
el seu funcionament. Els
ciutadans seran puntual-
ment informats de totes i
cada una de les passes que
donem al respecte.

LES CONSTRUCCIONS
DE FORAVILA

Les construccions il.le-
gals continuen proliferant
com per germinació espon-
tània. S'anunciaren expe-
dients de sanció, però la ve-
ritat és que la sang no ha
arribat al riu...

-Quasi la totalitat de
les obres il.legals ho són
per un únic motiu: els
seus responsables han obrat
de mala fe davant l'Ajunta-
ment (falta de l'oportú per-
mís i llicència; no subjec-
tar-se als plànols aprovats,
etc...) I aixo el Consistori ho
té i ho tendrà en compte.

Esper que amb el nou
Pla General del terme,
aquesta problemàtica queda-
rà solucionada. L'Ajunta-
ment intentarà legalitzat to-
tes les construccions que
reunesquin les condicons
del Pla revisat, però, sense
cap dubte, algunes edifica-
cions quedaran al marge i
haurem de prendre les me-
sures que contempla la llei
del sòl. El Consistori no
pot permetre que en el sòl
rústic, se formin nuclis de
població.

-I els expedients?
-No han estat arxivats

per oportunitat política.
S'han retrassat per falta
de personal, i en a quests
moments, se procedeix a
la seva actualització.

-Què guanya el nos-
tre batle?

-Guany quaranta
mil pessetes mensuals, sen-
se deducció corresponent.

LES CRITIQUES DE
LA DRETA

La seva gestió ha es-
tat durament criticada per
la Dreta, concretament per

P .

-Consider normal que
Aliança Popular critiqui la
meva labor pel fet d'haver

arribat a un acord de ges-
tió amb els regidors socia-
listes. Amb aquest acord
crec que vaig obrar c,,rrec-
tament i amb honradesa da-
vant el poble i, si alguna de
les persones que me criti-
quen se conridera particu-
larment perwcacJ de-
man que me denunciï pú-
blicament.

Respecte a les censu-
res del president local
d'AP —continuà el batle-
puntualizant les meves ex-
plicacions i raons sobre el
pacte, he de qualificar-les
com un clar intent de des-
prestigi polític, per quant
determinades afirmacions
meves les utilitzà fora del
seu coriL.. jbal i les do-
nà el sentit idoni per fona-
mentar les seves declara-
cions.

Consider que qualse-
vol polític local o responsa-
ble d'un partit, hauria de
fer qualque cosa més posi-
tiva que sols criticar allò
que hagi pogut fer el batle
d'UCD. Però per altra part,
comprenc que tengués ga-
nes de dir qualque cosa
"sonada" perquè el poble
s'entemés de la seva presèn-
cia.

MIQUEL CLAR,
PRESIDENT D'UCD

DE LLUCMAJOR

En la xerrada no po-
díem oblidar que en Miquel
Clar a més de batle, ocupa
també el càrrec de presi-
dent d'UCD - Llucmajor.

-Com se definiria en
l'aspecte polític d'UCD?

-La meva vocació po-
lítica se formà i consolidà
en néixer el partit centris-
ta a la nostra ciutat i les
meves idees polítiques i el
meu comportament, coinci-
deixen amb les del partit.
No som liberal, ni demò-
crata-cristià, ni socialde-
mócrata: som d'UCD.

M'autodefinesc afir-
mant la necessitat de l'a
iniciativa privada, tenc un
gran respecte per la propie-
tat, per l'ordre públic i la
Constitució. Me consider
totalment sensibilitzat per
la qüestió social i som emi-
nentment humà. La meva
meta polítIca és la consoli-
dació del meu partit a Lluc-
major i, així, aportar un
gra d'arena a la democràcia
espanyola. Des d'aquestes

L'Ajuntament no pot

permetre nuelis de

població a la zona rústica"



MOBLES DE CUINA - EBENISTERIA

FUSTERIA

Mobles d estil Mallorquí

FRANCESC
ROSSELLO
Carrer RIgo, 58 - Tel.. 66 10 12 LLUCMAJOR

PERRUQUERIA

FIN A

C/. D'es Vall, 49

LLUCMAJOR
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66Assumese la responsabilitat de

línies faig una cridada a
tots els Ilucmajorers perquè,
amb l'esforç conjunt contri-
bui .guem a consolidar i con-
servar la nostra incipient de-
mocràcia.

-La gestió municipal,
també és censurada per la
dreta centrista?

-Es qüestionada dura-
ment, pero no per una rup-
tura de partit.

El sector dretà d'UCD
afirma que el seu president
i batle ha entregat el poder
municipal al PSOE, quan va
ser UCD qui guanyà les
eleccions.

-Alguns	 centristes

l'acord de gestio

amb el PSOE"
DECISI ONS

DEMOCRATIQUES

-Se diu que en Miquel
Clar i els seus regidors van
per lliure...

-L'equip municipal es-
tà integrat en la UCD lo-
cal. Els assumptes munici-
pals, fins i tot el Pacte,
són tractats en el Comité,
i les decisions s'adopten
per majoria. També he
d'aclarir que davall de la
meva responsabilitat i per
la meva condició de batle
i president d'UCD, prenc
la iniciativa en alguna gestió
d'inmediata resolució.

-Finalment, de cara al
seu propi partit. batle
no haurà de pagar un ele-
vat preu polític pel seu
"entente" amb els socia-
listes?

-El temps en serà jut-
ge i testimoni. Asseguraria
que, a posteriori, els ciuta-
dans i també els meus com-
panys de partit veuran amb
bons ulls aquest acord i sa-
bran valorar-lo justament.

Municipal

Som conscient i assu-
mesc la responsabilitat que
me correspon i estic dispo-
sat a pagar qualsevol preu
per alt que sigui, com a
militant d'UCD i com a
bon Ilucmajorer davant
tot.

Aquestes varen ser les
respostes del batle. Un dià-
leg difícil de concretar però
que reflexa l'opinió d'un ho-
me responsable que pentura
arribà a la política catregat
de bones intencions. Trans-
correguda ja més de !a mi-
tat de la gestió municipal,
amb les travalaaes, sorpre-
ses i també travetes, ha gua-
nyat una experiència,
amparat en un pacte de ges-
tió, està disposat a cumplir
el darrer bocí del seu mana-
ment amb l'esperança de no
haver' defraudat els ciuta-
dans que li atorgaren la con-
fiança en els passats comicis.

FRANCESC VERDERA.

m'han criticat, especialment
en quant al pacte de ges-
tió. La defensa i argumen-
tació que en faig és que pos
davant la realització del nos-
tre programa municipal en
benefici del ciutadà. Prefe-
resc acabar el meu mana-
ment oferint un balanç de
realitzacions positives a
haver de recórrer a l'excusa
que no vaig poder cumplir
res, per haber-m'ho impe-
dit l'oposició.

El poder no està en
mans socialistes i puc de-
mostrar-ho a qualsevol ges-
tió de l'alcaldia o comissió
municipal.

PUIG
SABATERIA

Sant Miquel, 9 Tel. 66 02 57

LLUCMAJOR (MALLORCA)
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Autoescoles:

Al B.O.E. de data
05-08-81, sortiren les bases
per a l'obtenció del permís
de conduir de la categoria
"B" a través de la llicència
d'aprenentatge modalitat
lliure, del qual, resumin els
punts que creim importants
per a tots els qui d'alguna
manera hi puguin estar inte-
ressats.

REQUISITS QUE HA DE
CUMPLIR L'ASPIRANT

a) Esser major de 18 anys i
més jove de 65.
b) Designar l'acompanyant
(persona que l'instruirà en
la pràctica de la conducció).

REQUISITS QUE HA DE
CUMPLIR

L'ACOMPANYANT

a) Tenir parentesc o amis-
tat amb l'aspirant.
b) No haver estat condem-
nat ni sancionat per infrac-
cions de tràfic durant els
darrers 5 anys.
c)Estar en possessió del
permís -de conduir catego-
ria "B" amb una .antigüe-
tat de 5 anys com 'a mínim.
d)Unicament podrà actuar
amb un sol aspirant durant
cada any.
e) L'ensenyança serà total-
ment gratuita.

CONDICIONS DEL
VEHICLE DE
PRACTIQUES •

a) Tendrà una longitut de
345 metres com a mínim.
B) No podrà esser utilitzat
per a pràctiques més que per
un sol aspirant i sa
cia sera valida durant 8 me-
sos com a màxim.
c) Durà dues plaques, una
davant i l'altra darrera, amb
la lletra L blanca damunt
un fons vermell.

d) Estarà provist de quatre
miralls retrovisors, dos exte-
riors i dos interiors.
e) El vehicle no tendrà
transmisió automàtica.
f) Tendrà dos pedals de fre
("freno") i embragatge.
g) Un dispositiu optico-
acústic acoplat als pedals
de fre i embragatge de ca-
ra a l'exàmen.

Les condicions que re-
gulen aquesta disposició es-
mentada, creim sincerament
que, suposen una major sè-
rie d'inconvenients que
d'avantatges. En la qüestió
econòmica acoplar els pe-
dals suposarà una despesa
("gasto") bastant considera-
ble, tenint en compte que
una vegada aprovat l'aspi-
rant s'hauran de llevar, així
com, les plaques i els mi-
ralls retrovisors suplemen-
taris. Quant a avantatges
únicament s'estalvia en part
el cost de les hores practi-
ques, però si consideram
la falta d'unes pistes ade-
quades i tal vegada la man-
ca d'experiencia de l'ense-
nyant, arriben a una conclu-
sió que aquest nou sistema
aporta a l'ensenyança lliure
bastants més problemes
que solucions.

Volem informar només
de passada, que si bé la Fe-
deració Nacional d'Autoes-
coles ha fixat els preus de
les hores d'ensenyança cada
autoescola té la seva tarifa
que en la categoria "B" os-
cil.la normalment entre
800 i 1000 pts. cada hora
de pràctiques.

Aquí convendria fer
comptes per poder saber
quantes hores pràctiques es
poden realitzar una vegada
en coneixença de les despe-
ses que s'ha de fer al vehi-
cle per adaptar-lo a l'ense-
nyança lliure.

En l'opinió de les auto-
escoles les hores de pràcti-
ques no són rentables ja
que una vegada descomp-
tant el jornal del professor,
cost de carburant, amortit-
zació del vehicle i la cotit-
zació a la Seguretat Social
la ganancia és molt escassa.
En canvi per on millor se
defensen és amb les tasses
i papers obligatoris que
Tràfic exigeix a tots els
aspirants abans d'exami-
nar-se. I per aquí, com en
les hores de pràctiques,
cada autoescola, a pesar
de les moltes reunions ha-
gudes per unificar criteris,
té les seves tarifes que po-
den arribar a variar entre
una i l'altra unes. dos mil
pts.

L'exàmen de teòrica
consta de 40 preguntes re-
partides en tres tests. El

ler. de dotze preguntes i
només se pot fer una equi-
vocació i el 2o. i 3er. test
de catorze preguntes cada
un i dues equivocacions
per test.

Els temes són de Nor-
mes de circulació, Senyalit-
zació, Seguretat Vial, So-
corrisme i mecànica molt
bàsica del vehicle.

I el de pràctiques con-
sisteix en superar quatre
proves de les tretze possi-
bles.

Per acabar direm que
està previst un augment
de preu de les hores pràc-
tiques per a principis del
proper any i pregam a
l'organisme competent
que en benefici de tots
unifiqui i reglamenti la
normativa econòmica per
a totes les autoescoles.

M. Duran.

Ensenyament

lliure ?

Aplec de senteneies

Jaume Santandreu

1.- No puc acabar de creure que eL.darrer motiu de
la castedat sigui la peresa o lavaricia, però de fet quasi
tots els qui en fan professió tenen la vida ben assegura-
da.

2.- ¿Per què no ens deixam de santedats i romanti-
cismes i proclamam d'una vegada que l'amor i la virtut
perduren mentre compensen?

3.- Amb homes i Pobles tarats de fàbrica no es pot
dir res. Res de res.

4.-Mai no he sabut endevinar si la dona es perfuma
per deixar rastre o per fer perdre el rastre de femella.

5.- Cada vegada n'hi h-a més que confonen sinceritat

amb insolència.

6.- Oblidaràs el qui t'ha fet bé, però mai no podràs
oblidar el qui t'ha fet mal.

7.- Déu meu, els ateus cada dia em fan més ganes que
existeixis.

8.- No he trobat encara la manera humana de resol-
dre aquest dilema: davant les injustícies si t'encens et
cremes, si no t'encens hi consents.

9.- Quan un coneix de prop una certa gent de carre-
ra, vull dir amb títol de vostè, comprèn com les bagasses
i els "xaperos", del cercar clients per la plaça, en diguin
"fen la carrera".

10.- Tu t'ho perds, purità.



Any començam; la fi vegem. Aixà és lo que vos
desitja es falcó en aquests dies d'any tot just inaugu-
rat i que siga més bo que l'any passat sobretot pes foravi-
lers. Que siga abundant sa pluja i no hagin de repetir com
fins ara: molts de dies bons fan un any dolent.

Cada vegada s'acosten més ses eleccions generals
i es polítics —els Ilucmajorers no són s'excepció— ja
estan fent pronòstics i travesses sobre sa propera confron-
tació electoral.

Una d'aquestes travesses és sa següent: PSOE, sis
regidors; UCD, cinc; AP, tres i liberals també tres. Sí, heu
llegit bé: tres liberals. A pesar que encara no funcionen
com a partit, també sortiran es qui diuen que "han estat
liberals de tota la vida".

Seguiré tocant sa política local. Un cert sector de sa
UCD llucmajorera està molt eufòric des que es president
Calvo Sotelo va canviar es Govern. S'esmentat sector va
celebrar es fet i després s'ananaren a sa reunió des comitè
local més contents que un Pasco. Fins i tot ets altres
membres "ucederos" pensaren que havien agafat un
bon "xot".

Sa "dreta nostàlgica" pareix que intenta qualque
cosa, i certs polítics de s'época gloriosa estan prota-
gonitzant alguns moviments per tornar acaparar es prota-
gonisme ciutadà.

Com sempre, consideren que ells són es millors i
que es polítics actuals —pacte amunt, pacte avall— poc
han fet durant sa seva etapa de mandat polític. Estaré
alerta an aquests indicis que consider importants.

No vos vull cansar amb sa política. S'altra dia vaig
passar pes camí de Galdent que surt a sa carretera de
Randa a devora sa caseta des "coix Carro".

Fa un quants mesos que a s'esmentat camí va tenir
lloc un tràgic fet que costà sa vida a un llucmajorer que
menava un tractor. Es tros de camí és vertaderament
perillós —estret i ses herbes tapen sa vorera— i caldria un
adob immediat abans que haguésim de lamentar una
altra tragèdia.

Es sopar per recollir doblers per sa lluita contra
es càncer va esser un èxit. Es ciutadans llucmajorers
varen correspondre a sa crida dets organitzadors.

Només una queixa me contaren: ets obsequis que
se rifaren, foren en certa manera acaparats per unes
quantes persones. Va esser coincidència o sa sort estava
dirigida per qualque cervell molt deixondit?

iMolts d'anys a tots!
Es garriguer Xisco
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Bartolomé Jaume Nadal
Hispanidad, 17-19
Teléfono 66 01 40

LLUCMAJOR (BALEARS)

COMESTIBLES Y CONCELADOS
RAFAEL PROHENS

ALIMENTS FINS I CONGELATS
Distribuidor "Pescados Pto Pollensa"

C/. Unió, 50 Tel. 66 19 46
OFERTES ESPECIALS PER A

TOT EL MES DE GENER

SERVEI A DOMICILI



GIA:
per Xmathium Spinosum

ARA?

sa teulera   

TERRA CUITA - CERAMIGUES
PLANTES-FLORS
CORONES-RAMS

SERVIM A DOMICILI
Carrer de Campos, 80 - Tel. 66 01 76 - L LUCMAJOR

OKT I JRRDf
L 4.

En el mes de gener no hi ha massa coses per fer. Així
i tot, podem sembrar:

Hortelisses
Espècie	 sembra	 recol.lecció

Api	 planter	 juliol-octubre
Col	 planter	 març-abril
Col-i-flor	 planter	 juny-juliol
Endívia	 planter	 abril-maig
Pèsols	 en terra	 maig-juny
Faves	 en terra	 març-abril
Mongetes	 tapades	 març-abril
Lletuga	 planter	 abril-maig
Cogombre (pepino)	 planter	 abril-maig
Julivert	 en terra	 maig-setembre
Porros	 fems calent	 abril-maig
Tomàtigues	 planter	 abril-juliol
Rave	 planter	 febrer-març

Plantes de flor
-En aquest mes es fan els planters, i també es sembren

les cabeces, que floriran a la primavera, com són: anémones,
salvies, berbenes, etc.

Arbres
-Cal sembrar tots els fruitals que perden les fulles quan

fred, com també, els arbres i arbusts de fulla caduca.
-Si no hem acabat de sembrar els rosers, hem de fer-ho.

F. Capella
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Ara: "S'arbol"

Qualcú podrà pensar que hem arribat tard. Que
S'ARBOL ja està tallat, aficat a dins un cossiol amb ter-
ra, però sense rels i , en conseqüència, condemnat a una
mort segura.

Però nosaltres creim que no, que no arribam tard,
que precisament ara és l'hora més apta per a fer una re-
flexió sèria i lògica d'aquest acte de, cal dir-ho, d'incon-
ciència (perquè creim que amb seny això no se faria).

Les festes de Nadal són diades d'amor, de pau i de
felicitat... i pensam que l'amor, pau i felicitat no poden
limitar-se a un esnobisme de fariseus-televisius-comer-
cials, ha de surar davant tot la sinceritat, la honradesa i
la humilitat.

No es tracta de donar els "Molts anys" per quedar
bé. Tampoc seria prou menjar torrons i beure xampany
perquè ho diga la TV. I molt manco és bo tallar un ar-
bre perquè uns magatzems en tenen o perquè uns altres
(?) en fan un bon negoci.

Es bo. I ben bo, per tal de trencar l'aspror de la vida,
menjar torrons i beure xampany i endolcir aquesta, molt
sovint, amarga vida.

Hem de donar les "Bones Festes" perquè de cor ho
desitjam així; però a l'Arbre l'hem de deixar en pau i
el nostre amor ha d'arribar també a la Natura. Siem com
Sant Francesc, en aquest caire ens sentim ben francis-
caris; pensem en la Natura, reflexionant i admetent que
" germà arbre" no és del qui l'ha heretat o comprat;

un bé DE TOTS i l'hem d'utilitzar però no degredar-lo
fins a convertir-lo en un simple objecte ornamental.

Si cada mallorquí (400.000) arrabassàs un pi... ,Per
quants d'anys tendríem pins? Noltros esperam que sien
cada vegada menys els arrabassadors inconscients, i lla-
vors sí que podríem dir per "Molts anys" (X.S.)

P.S., 1.- "l'Arbol" és un costum nòrdic.
2.- "I'Arbol" es presenta com a l'ARBRE DE

LA VIDA, però el tallam...
Desembre 1.981



At. Baleares, 1 - Espafia, 0

L'ESPANA NO HA ESTAT
CAMPIO D'HIVERN

El darrer partit de la
primera volta priva al nos-
tre equip de preferent del
primer lloc a la tabla classi-
ficatória. L'Atlètic de Ba-
lears gràcies a la victòria
quedà campió d'hivern i
els nostres rerrPsentants
hagueren de conformar-se
amb el segon lloc.

Les dificultats d'aquest
partit foren múltiples. La
primera i més important
fou l'equip rival que en tot
moment lluitava per aconse-
guir la victòria, i la segona,
i també decissiva, fou l'es-
tat del terreny de joc que
si bé ja estava banyat per
la pluja, els responsables de
l'equip balear encara el re-
garen per fer-nos més difi-
cultosa la nostra labor.

Així i tot, la victòria
de l'únic gol que pujà al
marcador fou degut a una
lamentable equivocació
dels nostres defenses; ja que
estant tots d'acord a provo-
car el fora de joc al llança-
ment d'una falta, En Miquel
Moll no se n'adonà i quedà
totsol darrera amb els tres
contraris, dels quals n'Alza-
mora aprofità l'oportunitat
marcant el solitari gol, causa
de la nostra derrota. Era el
min. 28 de la primera part.

Els nostres jugadors quasi
no inquietaren al porter
del Atlètic de Balears Cape-
llà, i solsament una ocasió
d'En Mas Sastre rematant
de cap hagués pogut trans-
formar-se en gol. Els marcat-
ges foren homo a homo i
1Espafia" dominà més du-
rant la segona part, però no
dugué perill a la porteria.
Creim que fa falta jugar
un poc més de cara al gol,
ja que una vegada encaixat
el gol les oportunitats de
marcar per part del nostre
equip foren escasses. L'At-
lètic de Balears arribava amb
més facilitat però les seves
ocasions, llevat d'un xut
al poste també foren po-
ques.

A les ordres del Sr.
Mercader els equips forma-
ren de la segiient manera:

"ESPAÑA": Huguet,
Vich, Moll, Vidal, Mas, Sa-
cares, Eric, Manresa, Esbert,
Mas Sastre i Pons.

Canvis: Pifia per Saca-
res, lesionat.

ATLETIC BALEARS:
Capellà, Patrick, Pou, Pérez,
Bosch, Rubira, Garcia, Coll,
Arcas, Maura i Alzamora.

Canvis: Sansaloni i Cor-
rea p'en Bosch i Arcas.

Manresa.
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Si oblidam l'abultada
derrota que sofrí el Lluc-
major a Sant Jordi (6-2),
la veritat és que al Llucma-
jor de moment el veim més
animat i aconsegueix millors
resultats que semblen con-
firmar la linia de recupera-
ció de llavors ençà que es
canvià el "mister". Al co-
mentar els quatre darrers
partits dels jugadors del
Club de la Placeta del Sa-
bater, podem dir que s'acon-
seguí vèncer al Son Roca
(1-0), després de no haver
puntuat en devers dos me-
sos i mig. Una setmana des-
prés es perdia d1 -O a
Montuiri a causa d'un pe-
nalty als darrers 5 minuts.

El darrer encontre jugat
dins ca nostra va ser contra
el J. Sallista al qual es va
vèncer per un gol a zero
marcat quan només faltaven
dos min. per acabar el par-
tit. I, finalment, el darrer
partit disputat, a l'hora d'es-
criure aquest comentari, va
ser el jugar a Pollença contra
el titular d'aquella ciutat.
Els vermells, després d'arri-
bar al descans amb avantat-
ge (1-2) malgrat en Manre-
sa havia marcat en p.p.
en la segona part varen ser
superats pels •locals que va-
ren tenir més sort. Hem de'
destacar que en Marc va

P. Julià, capità del C. F.
Llucmajor.

parar un penalty que l'àr-
bit va fer repetir aturant-lo
novament.

Afegirem només que
esperam el Llucmajor se
recuperi totalment i surti
de la zona baixa, per això
té bons jugadors i desit-
jam que la seg,ua volta i
l'Any Nou els sigui mes
propici.

Quintana.

El C.F. Llucmajor, millora lentament

ES TROBA ENCARA EN LA
ZONA DE DESCENS

BAR
•GRAN VIA

Tel. 66 01 63 L4UCMAJOR

ESPECIALITAT EN
TAPES VARIADES I

POLLASTRES A L'AST

SALO SOCIAL R.C. MALLORCA



Instal.lacions Elèctriques
Servei Tècnic

ELECTRICA

CRIST04)AL CALAFAT JUAN

SISTEMES D'ALARMA I SEGURETAT
ANTI - ROBO

INSTAL.LACIONS D'ENERGIA SOLAR

Ronda Migjorn, 90 - 2o
Teléfon 66 06 08
LLUCMAJOR

MALLORQUIMICA, S. A.

FABRICA DE PINTURES

I VERNISSOS

Fàbrica i oficines a
LLUCMAJOR - Mallorca - Espafía

Pedro Roig, 43 al 49
Tel. (971) 66 02 36 (4 I ínies)

PALMA DE MALLORCA
Carrer Joan Crepi, 45
Tels. 23 09 42 - 45 44 11
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LA UNIO ESPORTIVA
ARENAL, hauria d'anar

millor

-No acaben d'anar
dallò més bé les coses dins
la Unió Esportiva Arenal.
A principis de temporada,
s'esperava molt més de l'ac-
tual plantilla de jugadors i
entrenador. Es feren els par-
tits normals de l'inici de
campanya i els reiultats fo-
ren bastant acceptables. Lla-
vors es va acudir a Llucma-
jor a jugar el primer par-
tit del torneig oficial i
s'aconseguia empatar a 2
gols. Després es varen gua-
nyar alguns partits que
abans de jugar-se, es pre-
sentaven difícils. I la classi-
ficació començava a ser in-
teressant, a pujar escalons
en la General. Però aixi com
ha avançat la Lliga tot ha
anat a l'enrevés i ara ens
trobam a un lloc mitjà de
la taula de classificació,
i pot passar que l'assump-
te empitjori encara més. I
així no pot passar. S'hi ha
de posar remei. L'equip mà-
xim de la zona ha de salvar
la categoria i, si es possi-
ble enfilar-se per amunt,
perque hem de pensar que
hi ha una "liguilla" d'as-
cens i al mateix temps una
taquilla que pot resultar bo-
na i això sempre és agrada-
ble per a la tresoreria de
qualsevol club.

EN PEP DOLS, el nou
entrenador:

I la setmana passada (a
l'hora d'escriure aquestes
línies) es va prendre la
primera mesura. La direc-
tiva, encapçalada pen Ra-
fel Heredia es reuní amb
molta assistència de direc-
tius i entre d'altres acords,
eo prengué el de cessar l'en-
trenador senyor García Na-
varro, ja que la derrota dar-
rera, al camp de Son Verí i
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l'empat amb els algaidins,
va ser la gota que va fer ves-
sar el tassó. Per tant, es co-
mençaren les negociacions
amb els probables nous en-
trenadors. Al final, ha estat
en Pep Dols l'elegit.

En Dols és un home
molt conegut i apreciat pels
esportistes. Fou jugador de
S'Arenal i després, entrena-
dor. Sort és allò que li desit-
jam de bon cor, perquè se
la mereix. Es un home molt
treballador i que sempre po-
sa tot quan pot en benefici
de 1eq ha entrenat.

Recordem que va entre-
nar l'Espanya de Llucmajor.
No tingué molta sort. A poc
més de mitjan temporada di-
mití del càrrec, tot perquè
el club llucmajorer no ana-
va per davant en la classifi-
cació general. Després que
en Dols deixàs el conjunt
de Llucmajor, l'esmentat
equip continuava perdent
partits i no va salvar la cate-
goria de III Divisió Nacio-
nal.

Esperem que el club
s'arenaler tengui encerts
i el dugui per camins mi-
llors que, fins ara, no hem
vist.

PE TANCA

Els dos clubs que par-
ticipen en la competició
oficial tenen de moment
uns bons resultats. Tant
el Club Petanca Son Verí
com el S'Arenal, cada diu-
menge s'enfronten a equips
de fora; i son bastants els
aficionats que van al carrer
Cabrera o a la pista munici-
pal del carrer Mossèn Al-
cover, llocs respectius on ju'-
guen ambdós equips. L'afi-
ció al noble esport de la
petanca de cada dia guanya
practicants. Un altre dia
oferirem una informació
més ampla d'aquest joc de
bolles, amb historial, noms
de directives i grups de juga-
dors.

Tomeu Sbert.

NOTICIES
DEPORTIVES

DES DE S'ARENAL



ELS JUVENILS DEL
C.D. ESPANA, LIDERS

Des de la nostra darre-
ra informació, els juvenils
del C.D. "ESPAÑA" han
disputat quatre partits (els
anteriors foren comentats
en el seu moment). Ara,
com hem dit, ens referi-
rem a aquests 4 darrers.
El primer se va perdre
contra l'Escolar (4-2). Una
setmana després es vencia
en un disputat partit al
Porreres (2-0) en un partit
on l'àrbit va ser el principal
protagonista mostrant una
catefa de targetes a ambdós
conjunts. Set dies més tard
es guanyava a Petra (0-2)
amb gols d'en Villena. I,
finalment, en moments de
fer el comentari, s'ha dispu-
tat el partit contra el colis-
ta Alaró guanyant-li per

un rotund 6-0, amb cinc
gols obra d'en Garau Va-
quer, que, sumats al seu
compte particular fan un to-
tal de 16 dianes. Una xifra
per tenir en compte ja que
si aquest jugador continua
aixi té un futur, com a
home-gol, bastant favora-
ble.

Amb el darrer triomf
els juvenils que tan bé di-
rigeix n'Antoni Vidal pas-
sen a ocupar els primers
llocs de la classificació,
essent l'equip més goleja-
dor del grup amb 38 gols
a favor i, al mateix temps,
un dels que manco gols ha
encaixat ja que només ha
conegut la derrota en dues
ocasions.

J.Q.

ELS ALEVINS DEL

C.D. ESPANA:

UNA EXCEL.LENT

CAMPANYA LA SEVA

Començaren ocupant
les darreres posicions de la
taula, però a mesura que
anava avançant el campio-
nat, aquests petits dels nos-
tro futbol han anat pujant
escalons i actualment es
troben en un quart lloc
envejable. També s'ha de
destacar que en els dos
darrers desplaçaments realit-
zats pels alevins Ilucmajo-
rers que dirigeix en Miquel
Salas, han aconseguit 11
goles a favor per cap en
contra. A Sineu (0-5) i a
Binissalem contra el "San
Jaime" (0-6). Amb aquests
resultats queda un empat
a casa (1-1) contra el B.R.
Llull.

En aquests moments,
els "espailistes" han dispu-
tat 12 partits, n'han gua-
nyat 7, n'han empatat 2 i
n'han perdut 3. Duen 37
gols marcats i només els
n'han marcat 16, essent una

de les davanteres més goleja-
dores del seu grup i una de
les manco golejades. El mà-
xim golejador és en Magana
amb 14 gols realitzats.

Per acabar, volem asse-
nyalar el treball que suposa
per a un entrenador a l'aga-
far al.lots, molts d'ells inex-
perts futbolísticament par-
lant, i ensenyar-los a jugar
a futbol com fan vertadera-
ment amb aquests alevins.
En Miquel Salas, entrenador
d'aquest equip actualment,
és el principal personatge
que té el mèrit. Ell, corn
molts entrenadors d'aquests
joves, incluim els infantils
i juvenils, perden unes hores
per dedicar-les a aquests
al.lotets. Pocs gosen dir-ho
públicament però noltros no
ho podem callai i per això
els enviam aquest missatge
d'estima i d'admiració.

Joan Quintana.

•
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ELS INFANTILS DEL C.D. ESPANA,
EN LA ZONA ALTA

Des dels darrers partits
disputats, només un resul-
tat pot ser considerat dolent
per a l'equip infantil nostro
i va ser la golejada més re-
cent encaixada a Inca contra
el "Juventud" (5-0). De la
resta, podem dir que els
al.lots que entrena el tàn-
dem Sastre-Paniza respon a
les seves possibilitats. Ac-
tualment, ocupa un quart
lloc a la classificació gene-

ral del grup B de I. Regio-
nal, amb 15 partits jugats,
8 victòries, 2 empats i 5
derrotes. En el compte de
gols en duen d'aconseguits,
33 dels quals n'han encai-
xat 25. I tenen 18 punts
amb un de diferència del
tercer classificat.

El màxim golejador des
de l'inici de la lliga era en
Guasp amb 8 gols, i deim
que ho era, perquè en Sa-
lom, encara que jugui més

enrera, ja du es mateixos
gols marcats.

El darrer partit ha estat
contra 1Avance" d'Artà i
el varen vèncer per 6-4 i es
va arribar a tenir un avan-
tatge de 5 gols, però al fi-
nal només vencé de 2 gols
de diferència.

Amb aquest partit aca-
ba la primera volta d'aquest
campionat.

Quintana. Sa/om, jugador infantil del
C. D. "Esparia".



ELS QUATRE UNICS

SUPERVIVIENTS, FUNDADORS

DEL FUTBOL LLUCMAJORER
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Dia 12 d'Agost, es dia
de Santa Càndida, de
l'any 1.923, a les quatre de
s'horabaixa, sa banda muni-
cipal de música partia des
de l'Ajuntament fins en es
camp des Monestir i allà,
amb• molta concurrència
d'aficionats, volien saber
noves d'aquest sport, es ju-
gava es primer partit de sa
història des futbol local i
s'enfrentaven el C. D.
"Lluchmayorense" contra la
"Unión Protectora Mercan-
til", i els locals formaren en
aquest onze: S. Salvà, M.
Cafiellas, J. Julià, en Vidal,
M. Fluixà, R. Ginard, N.
Oliver, M. Mas, A. Salvà,
L. Salvà i Font.

D'aquells onze pio-
ners des.   nostro futbol, no-
més en viuen actualment
quatre: en Miquel Fluixà,
en Rafel Ginard, ' en Lluís
Salvà i en Miquel Mas.

Podríem omplir pàgi-
nes contant les aventures
d'aquells pioners futbolis-
tes. Tots es començaments
són difícils i es seus ho fo-
ren. Però continuaren enda-
vant, començant a passejar
es nom de Llucmajor per
molts de pobles i se con-
vertiren en es primers nos-
tros ambaixadors esportius.

Com ja hem dit, només
en queden quatre. Però
aquests quatre, volen re-
cordar es seus companys es
reuneixen quan poden per
celebrar s'aconteixement.
Noltros hem volgut unir-
mos a sa festa duent-los
fins a aquestes planes i per
agrair-lis des d'aquí, amb
admiració, a ells i als seus
companys (q.e.p.d) tot el
que ha significat i significa-
ran per al nostro futbol.

J. Quintana.

Hi participen tots els
equips de futbol local, és
a dir: C.D. "ESPAÑA " (Pre-
ferent), C.F. "LLUCHMA-
YOR" (I Regional), VETE-
RANS (Can Tià Taleca),
AFICIONATS (Can Tià
Taleca), JUVENILS (C.D.
España), INFANTILS (C.D.
España) i ALEVINS (C.D.
España).

Quan fina1itzi aquesta
temporada el gerent del Bar
Sport, Gabriel Paniza, farà
entrega d'uns magnifics tro-
feus al jugador màxim gole-
jador de cada equip esmen-
tat. La taula de golejadors
apareixerà periòdicament en
el diari "Baleares" i en les
revistes locals "LUCMAJOR
DE PINTE EN AMPLE" i
a "Sa Veu de Llucmajor".

C.D. ESPANYA ( I Pre-
ferent): Mas Sastre (8 gols),
Pons (7 gols), Mas Mojer
(3 gols), Magafia (3 gols),
Eric (2 gols), Vaquer (2
gols), Moll (2 gols), Manre-
sa (2 gols) i Vich (1 gol).

C.F. LLUCMAJOR (I
Regional): Alejandro (4
gols), Rueda (4 gols), Bar-
celó (1 gol), Catalán (1 gol),
Silverio (1 gol), Manresa (1
gol) i Puigserver (1 gol).

JUVENILS (C.D.
ESPAÑA): Garau Vaquer
(16 gols), Villena (6 gols),

Salvà (4 gols), Feliu (4
gols), Reina (3 gols), Mon-
serrat (3 gols), F. Cano (1
gol) i B. Garí ( 1 gol).

INFANTILS (C.D.
ESPANYA): Guasp (8 gols),
Salom (8 gols), Alvarez (4
gols), J. Tomàs (3 gols),
C. Tomàs (3 gols), Noguera
(1 gol), Jaume (1 gol),
Mora (1 gol), Garau (1 gol),
Gual (1 gol) i defensa en
p.p. (1 gol).

ALEVINS (C.D ESPA-
NYA): Magafia (14 gols), J.
Cano (5 gols), Ramos (5
gols), Salom (6 gols), defen-
ses en p.p. (3 gols), Pascual
(2 gols) i Mójer (2 gols).

AFICIONATS (CAN
TIA TALECA): R. Salvà
(2 gols), S. Orfila (2 gols),
defenses en p.p (2 gols),
M. Rubio (1 gol), Sampol
(1 gol), J. Mulet (1 gol),
J. Llompart (1 gol), A. Go-
mila (1 gol), N. Roig (1 gol),
P. Chamea (1 gol) i A. Ló-
pez (1 gol).

VETERANS (CA
TIA TALECA): M. Jaume
(17 gols), A. Clar (7 gols),
J. Clar (3 gols), G. Rigo (3
gols), J. Garí (1 gol), R.
Puigserver (1 gol), J. 011er
(1 gol), A Tomàs (1 gol),
M. Servera (1 gol) i defensa
en p.p (1 gol).

Coordina: J. Quintana.

I Trofeu Bar Sport

AL MAXIM GOLEJADOR

DE CADA EQUIP LOCAL

JOAN RAMON CLAR
EXPOSICIO VENDA 11 SERVEI DE

eTALBOT 	TALLERS MARINA
C/. Marina, 104 - Teléf. 660521

SERVICIO OFICIAL. 	LLUCMAJOR
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Entre noltros

NEIXEMENTS:

-Victòria Obrador Miriano, filla de Juan i Maria Victòria.
Nasqué dia 18 de novembre de 1.981.

-Maria Nicolau López, filla de Mateu i Pilar. Nasqué dia
14 de novembre de 1.981.

-Margarita Nicolau López, filla de Mateu i Pilar. Nasqué
dia 14 de novembre de 1.981.

-Miquel Maimó Gelabert, fill de Miquel i Magdalena. Nas-
qué dia 19 de novembre.

-Francisca Maria Caldentey Puigserver, filla de Pedro i
Paula. Nasqué dia 23 de novembre de 1.981.

-Francesca Noguera Artigues, filla de Rafel i Miquela.
Nasqué dia 20 de novembre de 1.981.

-Pilar Cervellàn Tomàs, filla d'Antoni i Catalina. Nasqué
el 23 de novembre de 1.981.

-Miquel Garcías Gutiérrez, fill d'en Miquel i Maria. Nas-
qué el 25 de novembre de 1.981.

-Ana Marina Deus Garí, filla de Manuel José i Maria Con-
cepción. Nasqué dia 6 de desembre de 1.981.

-Maria de los Angeles Servera Mesquida, filla de Jaume i
Margarita. Nasqué dia 2 de desembre de 1.981.

-Daniel López Vega, fill de Miquel i Bàrbara. Nasqué dia
11 de desembre de 1.981.

-Juan Pascual Vidal, fill de Miquel i Antònia. Nasqué
dia 11 de desembre de 1.981.

-Maria Barceló Oliver, filla de Miquel i Maria. Nasqué dia
13 de desembre de 1.981.

•CASAMENTS:

-A la parròquia de S'Arenal, es celebrà el matrimoni d'en
José Vicente Sàez i Collado amb Araceli Franco i Cabezas,
dia 15 de novembre de 1.981.

-Al Santuari de Gràcia, s'uniren en matrimoni en Juan
Piria i Aguiló i Maria .esús Marín i Oliver, dia 24 d'octubre de
1.981.

-Antonio Dorat i Serra i Dianne Elizabeth i Watt contra-
gueren matrimoni a la Parròquia de S'Arenal, dia 25 de no-
vembre de 1.981.

-Juan Antonio Vilchez i Hermoso i Maria Luisa Aiiino i
Garcia s'uniren en matrimoni a la Parròquia de S'Arenal dia
28 de novembre de 1.981.

-També a S'Arenal, en Fructuoso Isidro Miriano i na
Francisca Castillo i Martínez, dia 29 de novembre de 1.98i.

-Rafael Vicent Espinar amb Linda Joyce i Burrage, con-
tragueren matrimoni al Jutjat de Pau a Llucmajor, dia 7 de
desembre de 1.981.

-Al Santuari de Nostra Senyora de Gràcia, s'uniren en
matrimoni n'Andrés Pelayo Recoba i Martínez i na Margalida
Sastre i Garau, dia 28 de novembre de 1.981.

-Juan García i Montes amb Rosa María Cabo i Martínez,
celebraren matrimoni a la Parròquia de S'Arenal el dia 22 de
novembre de 1.981.

-Luis Ursino Monje i Bustamante i Ramona García Corró
se casaren a S'Arenal el dia 20-12-81.

DEFUNrinrus.

-Antonio Morro Riera, domiciliat a Bunyola, morí a SA-
renal dia 3-11-81.

-A Llucmajor, en la data que es detalla, morien les se-
güents persones:

-Antonio Rubí.Garau, dia 12-11-81.
-Jaime Manresa Vadell, dia 21-11-81.
-Isabel Fuster Bonnín, dia 29-11-81.

-Jaime Rigo Barceló, dia 30-11-81.
-Matias Vadell Vidal, dia 30-11-81.
-Isabel Adrover, dia 2-12-81.
-Antonia Ana Garau Fullana, dia 8-12-81.
-Catalina Garcías Garau, dia 9-12-81.
-Apolonia Martín Bosch, dia 10-12-81.
-Juan Serra Palou, dia 12-12-81.
-Antonio Res Monserrat, dia 15-12-81.

APOTECARIES DE TORN: Mes de Gener

DIES: 1, 2, 3: S. Gamundi
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10: M. Pons.
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17: J. Mir.
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24: M. Cirera.
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31: S. Gamundí.

METGES: Mes de Gener

DIES: 2, 3: D. Salvà
5, 6: J. Ortiz (sustitut Rafel Llompart)
9, 10: A. Rosselló
16, 17: J. E. Carrero
23, 24: R. Llompart
30, 31: D. Salvà

NOCTURNS:
Dilluns: J.E. Carrero
Dimarts: A. Rosselló
Dimecres: J. Ortiz (sust. R. Llompart)
Dijous: D. Salvà
Divendres: R. Llompart



OFERTA ESPECIAL
Comercial BORN

E LECTRODOMESTICS
C/. Born, 23 - Tel. 66 06 36

LLUCMAJOR

Compre
una lavadora

y llévese
gratis

2 tambores
desko

EL MES ECONOMIC

V MOYA - R. BESTARD
Carrer de Manacor, 9 - Tel. 27 21 88 - 27 53 58
PALMA DE MALLORCA

DITRIBUIDOR OFICIAL A LLUCMAJOR:
Taller Berton Carr. Campos, s/n. Tel. 66 08 92

Born, 7 Tel. 66 02 75Plaça Espanya, 11 bls.

PEDRO

CANTALLOPS

LLADO

PINTURES
DE

COTXES

Ronda Migjorn; 164 - Tel. 66 08 89 - LLUCMAJOR

RESTAURANT

GRAN VIA

NOCES - BANQUETS - COMUNIONS
I BATEJOS

I Informació: 66 03 17 

MATERIALS DE
CONSTRUCCIO

ANTONI VIDAL

AGENT "FIBROTUBO"
MATERIALS DE CONSTRUCCIO

SERVEI A DOMICILI
Tel. 66 06 88



PER GENTILESA DES FORN CAN PACO, VOS
OFERIM ALGUNES RECEPTES DELS SEUS

PRODUCTES

"MANTECADOS"

200 GR. MANTECA
200 GR. SUCRE POLVO
400 GR. FARINA FLUIXA
UN POC DE CANYELLA

ESTABLIMENTS I BARS ON POT CONSUMIR El
NOSTRES PRODUCTES

*COMESTIBLES CLAR
*AUTOSERVEI CAN CLARET

*ULTRAMARINS S. FRANCISCO"
•COMESTIBLES JOAN POU
*COMESTIBLES JERONIMA VICH
•BAR GRAN VIA
•BAR CA'N TOFOLET
•BAR STOP
•BAR MUNDIAL
•BAR - MUSIC CA'N TANO

FORN

Ale0
C/. Major, 79 Tel. 66 09 45 LLUCMAJOR

OBERT TOTS ELS DILLUNS

DESITJAM PER A TOTS
UNES BONES FESTES I UN

FELIÇ ANY NOY 1982

/882  S4 JOÇIIA

CAJA DE BALSAREZ 
"SA NOSTRN

Un Segle 100% Balear



nea amar
de motosierras en Mallorca

Ronda de Migjorn, 206	 •	 Teléfonos 660926 - 6601 62	 •	 LLUCHMA`.'OR (Mallorca)

Agrícola J. MANRESA
Exposktón en COMERCIAL GARCIAS




